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Trojno srečanje 

v Afriki 
Predsednik Tito se je da

nes vrnil z lova na iugu 
dežele v Adis Abebo. Po
poldne ie obiskal veliko 
medicinsko središče, ki ga 
gradi neko jugoslovansko 
podietie. Jutri dopoldne 
se bo že osemnajstič sre
čal s (predsednikom ZAR 
Naserjem, ki ga pričatkuje 
v Asuanu. V torek ali sre
do bo v Kairu jugoslovan
sko - egiptovsko - sudansko 
srečanje na najvišji ravni. 

Siloviti hoji v Hueu 
Reuter poroča, da se po 

vsem Južnem Vietnamu 
nadaliiujejo ostri boji. Tu
di v samem Saigonu je še 
vedno nemiimo. Najhujši 
poulični boji so v mestu 
Hue. Južnovietnamsko le
talstvo bombardira to le
po mesto, ki mu pravijo 
tudi azijske Benetke. 

Amerišld oficir 
priznal 

AP poroča, da je ameri
ški oficir z bbveščeavlne 
ladje »Pueblo« priznal, da 
je bila ladja, ko so jo u-
jeli, v vodah Severne Ko
reje. Iz obveščenih krogoiv 
v Washingtonu pa se je iz
vedelo, da bodo ameriški 
in severnokorejski pred
stavniki v Panmun Džomu 
kmalu nadaljevali pogovo
re o vrnitvi ladje >-Pueblo«. 

Hesreča na Himalaji 
AP iz New Delhija po

roča; Na tibetansiki meji 
se je danes sprožil zemelj
ski plaz in T>okopal 13 in-
dijisJcih policistov. 

Zaliodna novinarja 
ujeta 

v noči iz sobote na 
nedel.lo lasno, tempera
ture med —1 in —4 "C. 
Nevarnost poledice. V 
ncdclio popoldan po
slabšanje. V ponedeljek 
padavine. 

Poročamo vam 
z Otočca 

Mariia Gazvoda iz Novega mesta, Cankarjeva 24 s hčerkico Marijo, rojeno v prvih 
minutah današnjega dne. Hčerkica je prvi otrok mlade mamice Marije Gazvoda. 
Predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka novomeške bolnišnice dr. Ljubo 
Kretič je povedal, da so v dežurni ekipi pomagali pri porodu: zdravnica dr. Mi
lena Janžekovič, babica Toni Kolenc, instrumentarka Anka čepar, sestra Marija 
Medoš in otroška negovalka Anica Rajšp. Včeraj je bilo na ginekološko-porodni-
škem oddelku novomeške bolnišnice 9 porodov: rodili so se 3 fantki in 6 deklic 

DANES po Dolenjski 
Poročajo naši dopisniki iz vseh devetih občin o najvažnejših 
dogodkih v Beli Krajini, Posavju, na Kočevskem in po Dolenjski 

Otočec, 3. februarja 
V lepo okrašeni dvorani 

nove restavracije hotela 
Grad Otočec se je nocoj 
kmalu po deveti uri zvečer 
začel II. Dolenjski novinar
ski ples, na katerem se je 
zbralo nekaj nad 260 go
stov iz skoraj vseh dolenj
skih in spodnjeposavskih 
občin. Med udeleženci smo 
pozdravili tudi tov. Leo
polda Kreseta, predsedni
ka gospodarske zbornice 
SRS in več vidnih javnih, 
kulturnih in gospodarskih 
delavcev z domačega pod
ročja. 

Prijetno vzdušje izpopol
njujejo od 20. ure dalje ne
žni akordi znanega novo
meškega orkestra DE 
HORS pod vodstvom inž. 
Jožeta Dobovška. Med na
mi so tudi znani in pri
ljubljeni pevci zabavne 
glasbe: Marjana Deržaj, 
ki poje letos na Otočcu že 
drugič, razen nje pa še Ni
no Robič in mlada novo
meška pevka Tatjana Gros. 

Da smo bili tudi tokrat 
prijetno presenečeni nad 
okusnimi večernimi toale
tami, ni treba posebej po 
udarjati! 

Ob 20.45 se je začela v 
dvorani modna revija naj
boljših proizvajalecv oblek 
in perila v organizaciji 
Centra za sodobno oblače
nje iz Ljubljane. Videli 
smo najnovejše modele 
pletenin iz Rašice, kvali
tetne izdelke LISCE iz 
Sevnice, prilo tovarne BE
TI iz Metlike in tovarne 
LABOD iz Novega mesta, 
obleke iz kvalitetnega bla
ga NOVOTEKSA in drugih 
znanih proizvajalcv. T<> 
varna rastlinskih speciali-
tet DANA iz Mirne je obi
skovalce večera znova pre
senetila s svojimi najno-" 
vejšimi izdelki, prav tako 
pa tudi tovarna zdravil 
KRKA ts kolekcijami koz
metičnih preparatov. AG
RARI A iz Brežic je obda
rila vse obiskovalce večera 
z nageljčki. 

Danes smučarsko 
prvenstvo 

v Črmošnjicah 
Danes ob 10.30 uri bo v 

dolen j skem zimsko - smu
čarskem središču črmoš
njicah start poianirjev in 
pionirk na conskem smu
čarskem prvenstvu. Na tek
movanju bo poleg tekmo
valcev z Dolenjiske tekmo
valo tudi 25 mladih smu
čarjev SK Novinar in SK 
Enotnost iz Ljubljane. 

V Hueu so osvobodilne 
sile za nekaj časa prijele 
neko francosko foitorepor-
terko in dopisnika fran
coske agencije ASP, Oba 
so zvezana odpeljali na 
bližnje poveljstvo. Neki o-
ficir, za katerega novinar
ja itrdila, da je bil Severni 
Viotnamec, jima je dejal, 
da so osvobodilne sile za
sedle že devet desetin me
sta. Ko so ugotovili, da 
sta prijeta novinarja in nc 
vohuna, so ju tako i izpu
stili. 

Ni res, da je res! 
Preklicu jemo vest, 

objavljeno v DELU, da 
v Brežicah najbrž ne 
bo itradioioinalnega (pu-< 
štovanja. Dokončno je 
odločeno, da bo pustni 
parlament zasedal 27. 
februarja, da bo na 
pustni torek mladinska 
maškerada in v četrtek 
29. februarja,, isprevod 
po mestu združen z ja
vno kritiko na zborova
nju pred ipošto. 

Tudi Dolenjci na^T 
olimpijskih igrah 1 

Kljub itemu, da Dolenjci 
v zimskih športih ne po
menimo veliko, imamo tu
di mi svojega predstavni
ka na X. zimskih olimpij
skih igrah v GRENOBLU. 
Med našo maloštevilno 
odpravo, ki jo sestavljajo 
hokejisti, alpski vozači, 
skakalci in tekači, je tudi 
vodja jugoslovanske smu
čarske eksjpedioije, znani 
telesno vzgojni delavec in 
predsednik Smučarje 
zveze Slovenije, Niko Be-
lopavlovlč. 

Kombi zbil pešca 

Pretepel ženo 
in otroka 

Nekdo, ki se je danes 
poročil, je dajal včeraj po
poldne v Kovinskem pod
jetju Ribnica, kjer je za
poslen, za pijačo. Najbolj 
sta se ga menda napila Jo
že Zoran iz Dol. vasi in 
Alojz Babič iz Dol. Lazov. 
Zoran je namreč potem 
doma pretepel ženo in o-
troke ter razbijal posodo 
in pohištvo. Babiča pa so 
našli miličniki na cesti, ko 
se je valjal po lužah, ker 
ga noge niso več nosile. 

Tov. E. Kardejj 
v Novem mestu 

Nova mesnica za 
Kočevje 

Danes so se predstavniki 
KOP Kočevje in občinske 
skupščine dogovorili, da bo 
KOP letos odprl v Kočev-
jiu še eno večjo mesnico 
za vse vrste mesa po ka
tegorijah. V ponedeljek bo
na j bra že določili lokacijo. 
Sedanje mesnice v Kočevju 
so majhne, neprimerne, po
strežba v njih pa zelo ne-
kuliturna, saj čakajo po
trošniki jiemalokrat v dol
gih vrsUih. 

Včeraj dopoldne je v 
prometni nesreči na pole
deneli cesti v Starem 
pri Trebnjem izgubil živ
ljenje 71-letni Alojz Eršte 
iz Dolenje vasi pri Treb
njem. Eršteta, ki je šejl 
peš po ce&ti, je zbil 
pločnik kombi, ki ga je 
vozil Anton Kadunc iz Slo
venske vasi. Med sreča
njem s tovornjaikom,, ki ga 
je vozil Jože Kikelj iz Sre-
bmič, je kombi zaneslo v 
levo, koder je šel pokojni 
Brste. 

Na Gačah so 
postavili bife 

Ni še minil teden dni, 
ko so se številni smu
čarji v Ormošnjicah 
pritoževali nad gostin
ci, da se ne znajdejo 
pri larganizaoiji okrep-
čil na smučišču, ko so 
pod vlečnico na Gačali 
že ipostavili leseni 
kiosk. Gostinci so res 
hitro ukrepali! Pravijo, 
da bodo že jutri začeli 
prodajati vsakovrstna 
okrepoila. 

Danes ob 11. uri je obi
skal tovarno perila LA
BOD v Novem mestu član 
sveta federacije tovariš 
Edvard Kardelj z ženo 
Pepco. Ugledni gost si je 
ogledal proizvodnjo in se 
s predstavniki podjetja 
pogovarjal o razvoju LA
BODA. Naročil je tudi ne
kaj srajc med modeli, ki 
so mu bili najbolj všeč. 
Odšel je nekaj pred 13. uro. 

151 „Milijonarjev" 
Na upravi za dohodke v 

Kočevju so iz prejetih pri 

vili, da je 151 zaposlenih 
občanov imelo lani preko 
20.000 N din letnega dohod
ka. 'Najvišji dohodek (45.655 
N din) je prijavil neki in
ženir. Med prijavitelji so 
letos poleg inženirjev, vo
dilnih uslužbencev, tehni
kov in zdravnikov tudi de
lavci. Tako je iz Kemične 
prijavilo višji dohodek 21 
ljudi (med njimi en dela
vec), na Rudniku 18 (med 
njimi 6 rudarjev kopačev), 
v ITASU 15 (med njimi 6 

iav danes dopoldne ugoto- delavcev) itd. 

RAZPISNA KOMISIJA PODJETJA 

„STRGOSTROJ« 
R A Z P I S U J E  D E L O V N O  M E S T O  

DIREKTORJA 

Umrla je najsta
rejša Dolenjka 

Danes popoldne ob 
15. luri so na pokopa
lišču v Trebnjem poko
pali Frančiške Novak, 
najstarejšo Dolenjko. 
Pokojnica je umrla v 
104. letu življenja, ro
jena pa je bila 2. de

cembra 1864. Rodila je 
6 otrok, preživela pa jo 
je samo ena hčerka. 

Hladilnica 
v Spod. Posavju 

Do danets so pri AGRO-
KOMBINATU v Krškem 
končali vse priprave za 
gradnjo 200 vagonske hla
dilnice s skladišči. To po
meni, da so načrti nareje
ni in vloge za kredite od
dane. če bodo Kmetijska 
banka v Beogradu, Gospo
darska banka v Ljubljani 
in DBH v Novem mestu 
izpolnile obljubo, bo hla
dilnica v Stari vasi pri 
Krškem stala že cez leto 
dni. 

Kandidati morajo po statutu podjetja in 
oo 'Sklepu razpisne komisije izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
1. a) fakultetna izobrazba tretje stopnje 

z najmanj 15-Ietno prakso na vodil
nih delovnih mestih; 

b) najširša družbeno-politična razgle
danost (priložiti je potrdilo)in član
stvo v najmanj 5 nmožičnih organi
zacijah 

2. a) dokaz o obiskovanju osnovne šole 
b) znanje dežnikarske obrti 
c) dober karakter in mile oči 
d) vsaj dvajsetletna praksa na mestu 

direktorja v našem kolektivu 
Ce se pod točko 2. ne bo v razpisanem 
roku javil noben kandidat, bomo žrebali 
med kandidati prijavljenimi pod točko 1. 
Prijave pošljite razpisni komisiji samo
upravnih organov podjetja »STRGO-
STROJ« najkasneje do 5. februarja 1968' 



NOCOJ vam pojejo: 

} 

Nino — Dolenjec! 
Ninu ie Dolenjska sil

no všeč. Pel že ie v Novem 
mestu, Dol. Toplicah, Ko
stanjevici, Metliki, Crno-
mliu in druKie. 

»Vedno sanjam o majlmi 
zidanici nekje pri vas, kjer 
je c\'iček doma... « 

»Saj, saj,« je ta trenutek 
hudomušno pristavila nje
gova '^impatlščaa ženka Mai'-
ta, s katero stanujeta v Dal
matinovi ulici 10 v Ljublja
ni, »kako se je odpravljal 
na Dolenjsko se vedno spo
mni, kako je priiel nazaj 
pa nikoli! Ko sva vsa po-
štirkana odhajala na prire
ditve je tja vedno vozil on. 

Že drugič med nami 
Marjanco še vedno boli 

noea. Padla je. ker se je 
premalo deržala. Poje zato 
nič manj lepo. vendar tako 
sierumega koiraika le še ni, 
ko sicer. 

»Zaradi tega sem moi'ala 
odpovedati ttimejo Po So
vjetski zveza, sodelovanje 
na festivalu v Opatiji in 
številne druge nastope.« 

»Kako pa se ti je prav
zaprav ta nesreča pripeti
la?« 

»Napol službeno. Pela 
sem 15. septembra lani ob 
otvoritvi novega mladin
skega kluba v Soški. Po na
stopu pa mi je v dvorani, 
ki so jo prireditelji vzorno 
zbiksali, tako nesrečno spo
drsnilo, da sem zlomila no
go v gležnju na treh me
stih. Ker so mi mavčni 
ovoj prenarahlo pritrdili, 
se je zlom po desetih dneh 
razrahljal in nastapiile so 
komplikacije, zaradi kate
rih so mi morali gleženj 
operirati in ga stisniti z 
žebljem. 

Potem sem z nogo v mav
cu in bergljami prvič na
stopila v začetku decembra 
na ustnem časopisu v Ce
lju, nato pa tudi drugje. 
Mavec so and sneli šele pred 
nekaj dnevi in sedaj mo
ram nogo (potrpežljivo raz
gibati. ..« 

Z zadnje (urneje po Sovjetski zvezi ;'5 
Nino med koncertom 

nazaj pa sem morala jaz!« 
»Družba je družba, služ

ba pa služba!« pravi Nino. 
Kdor hoče zabavati ljudi, 
mora biti tudi sam vesel 
in zakaj si ne bi pomagal 
s kozarcem — cvička. Eno
stavno in iskreno. Posku
site še vi! 

Za mladino 
bom pela brezplačno 

17. januarja je bil v lju
bljanski hali Tivoli pr\'i 
slovenski mladinski glasbe
ni festival. V poplavi po-
nevkarskih festivalov smo 
torej dobili še enega, ki pa 

po mnenju naše pevke Ta
tjane že prvič ni uspel: 

— Verjetno je bilo ob
činstvo razočarano, je re
kla. Kar se mojega nasto
pa tiče. priznam, da tako 
slabo še nikjer nisam pela. 
Sploh mi skladbe niso bile 
všeč! Edina izjema je bila 
pn-onagrajena popevka Da
mijana Tozona »Ironičen 
pogled«, ki sta jo predsta
vila Damir Koren in Berta 
Ambrož. Zapomnila sem si 
še popeviko »Čakam na pra
gu« v interpretaciji Elde 
Viler. medtem ko ostalih 
melodij sploh nisem mogla 
obdržati v spominu. 

— Zadnje čase ste baje 
precej zasedeni. Kot smo 
slišali, pa so vas za sode
lovanje prosili še v občin
skem mladinskem komite
ju za dobrodelno akcijo, 
namen jc/ao ustand\iitvi mla
dinskega kluba v Novem 
mestu. Boste sodelovali? 

— Res moram tudi po 
dvakrat na teden v Zagreb, 
Ljubljano in še kam dm-
gam. vseeno oa sem oblju
bila štiri brezplačne kon
certe za novomeški mladin
ski klub. V Novem mestu 
sem že pela, podobni na
stopi pa bodo v kratkem 
še v nekaterih drugih 'kra
jevnih središčih. PraA' tako 
sem obljubila brezplačen 
nastop klubu dolenjskih 
študentov, ki bodo priredi
li ples nd Otočcu. 

Pet minut 
s čarovnikom 
večera 

Peter Bevc, šef kuhi
nje v novi otoški resta-
Viraciji, je domače hos-
te list. 2e kot 16-Jetni 
kuharski vajenec se je 
začel poglabljati/V ski^i,v-
nosti kulinarične ume
tnosti na Otočcu, po
tem pa so ga poslali v 
ljubljansko gostinsko šo
lo in na prakso v raz
lične ugledne hotele. 

»Ali se zgodi, da kdaj 
ne moreš ustreči fanta
ziji zahtevnega gosta?« 

»Malokdaj,« se je za
mislil Peter, »kar je 

sploh mogoče kupiti pri 
nas, imamo vedno na 
zalogi. Težje je na pri
mer dobiti želve, rake, 
polže ali ka? podobne
ga. Vendar še nihče ni 
šel lačen od nas! Pa tu
di paštete iz slavčkovih 
jezikov ali svežih češenj 
v januarju še ni nihče 
zahteval...« 

Največ prometa je 
ob sobotah in nedeljah, 
takrat pripravijo tudi 
T)o 600 menujev na dan. 
Kuhinja je »alla carte-
alla minuta« in gostu, 
vsaj po krivdi kuhar-
iev, ni treba nikoli ča
kati. 
^ »Katere *jedi pa so 

'šlager' sezone?« 
»Največ naredimo se

daj 'file minjonov z go
bicami' in 'turnedov na 
bogati način'«. 

(Otoški file z gobica-
rni je dvakrat jedel tu
di pisec in je bil na
vdušen! ) 

»Kaj pa tvoje stroko
vno izpopolnjevanje?« 

»Pred 14 dnevi sem 
ibil na svetovni kulina
rični razstavi v Londo
nu. Po kuharski plati 
se vrača stroka nazaj v 
čase, ko so prevladova

li slaščičarski izdelki, 
po tehnični pa je po
udarek na konzervah 
in kuharskih strojih. 
Ce bi mi delali tako, bi 
lahko odpustili tri četrt 
ljudi. 

Sicer ,pa nismo videli 
nič posdbno novega: ta
ko razpravo bi spra
vili skupaj tudi Jugo
slovani, čeprav na lon
donski nismo sodelova
li — razen z eno ste
klenico vina... 

Vseeno pa nam je ta 
ekskurzija koristila, saj 
smo navezali precej no
vih strokovnih stikov, 
jaz pa sem dobil ideje 
za nekaj posebnosti ki
tajske kuhinje, in za 
speoialitete slovitih ho
telov Hilton.« 

»Ali te kuhanje v'ese-
li?« 

> Najbolj sem srečen, 
če je gost zadovoljen 
z mojimi izdelki in če 
vem, da mu lahko kaj 
dobrega priporočim. Ti
sti. 'ki me poznajo, pri
hajajo kar h kuhinjske
mu pultu na posvet. * 

Rad bi se še naprej 
itzobraževal in postal sla
ven šef kuhinje...!« 

M.M. 

Nesrečna 13 za kulturo 
ali v mestu se šepeta: trije umetniki na enega občana 

Takole je Tđfjano konirjfirđi na{ 

fotoreporter Mirko Vesel 

tte^i 

»šefovski intervju« na lanskem novinarskem plesu 

Kci so prizajdevni gledališč; 
čniki v nekem našem me
stu pripravili umetniški ve
čer, so bili v nemajhni za
dregi. V dvorani, globoko 
pod seboj, so opazili samo 
6-glavo množico. Ugotovili 
so, da so v tej množici: en 
študent (ta je simpatiziral 
z eno izmed nastopajočih), 
dva upokojenca (ta dva sta 
Sli 'Z umetniškfimi večeri 
krajšala zimske večere), 1 
mati (prišla je poslušati 
svojo hčer in se prepričati 
o njeni poti zvečer) ter dva 
občana. Socialno poreklo 
teh dveh je bilo neznano, 
in prav to je povzročalo 
gledališčnikcm veliko tre
mo. 

Izmed 180 intelektualcev 
iz bližnje tovarne je bilo v 
dvorani 0,0 intelektualca, 
iz 20 šol tega mesta 0,0 
prosvetnih delavcev ter ra
zen teh 0,00 predstavnikov 
kulturnega življon;ja in 0,000 
tistih, ki... (psssst!). 

Vsa nesreča je bila v tem, 
da smo morali na tej pri
reditvi računati, koliko za 
kulturo vnetih gledališčni-

kov in umetnikov pride v 
našem mestu na enega ob
čana. 13:6=? Ne gre! Člo
veka vendar ne moreš de
liti. 

Nekateri se sicer lahko 
delijo. Na primer Janez 

Zakaj ni več 
desetine? 

Kmetijski pridelki, po
sebno pa živina, gredo 
v zadnjem času težko v 
promet. Zato ni čudno, 
da se je na zadnji seji 
ribniške občinske skup
ščine neki kmet-odbor-
nik razburil: 

— Včasih smo kmet
ic morali plačati vsaj 
desetino, danes nam pa 
doma ostaja! 

Mošniček se deli na dva 
dela: dopoldne je zvest 
uslužbenec gradbenega po
djetja LES, popoldne pa 
gradi zasebni kom na do 
pred nekaj dnevi še svetih 

»nezazidljivih pbvTŠinah«. 
Ali pa:... ne, vsakega ob
čana pa res ne bomo ob
delovali! 

Skratka, kadar je govora 
o kulturi, človeka res ne 
moremo deliti. Vsa nesreča 
je bila torej v tem, da je 
bilo na tej prireditvi nemo-
feočeiupJotX3iviitfi, 'koliko umet
nikov pride na vsaikega 
občana. 13 nastopajočih in 
6 gledalcev, res je, to je 
težko račimati. V mestu se 
sicer šepeta, da pridejo na 
enega občana trije umetni-
'ki. Toda to so nepotrebne 
govorice tistih, ki radi za
okrožujejo navzgor. 

Toda kaj bi besedičili! 
Govorimo, da je treba v 
kulturi narediti to in ono. 
Vprašajmo se raje, če je 
kje pod soncem še kakšno 
mesto, ki se lahko pohvali, 
da pridela pri njih na vsa
kega občana več kot dva 
umetnika? 

Mhm, znova smo prvi! 

En pisun 
PETER BREŠCAK 

VSE TEŽAVE 
BODO REŠENE! 
BAZENSKI POSVET je 
zadnje čase vedno bolj 
priljubljena oblika dru
žbeno - političnega dela. 
Na takšnih posvetih se 
koristno izmenjujejo iz-
kuSnie med občinami 
iit republiko, dosežena jc 
kakšna koncesija ob re
organizacijah (n. pr. v 
zdravstvu) pa tudi do
tacije se dobijo včasih. 
Na Dolenjskem imamo, 
hvalabogu kar dovolj> ba
zenov. .. 

(Foto: Božo Kois) 



Domače 
cvetke 

KORAKOMA DO 
REFERENDUMA 

28. januarja ie -bil v rib
niški občini referendum ::a 
uvedibo krajevnega samo
prispevka za gradnjo šol. 
Nekaj dni prej sta dva us
lužbenca občinsike skupšči
ne razvažala na volišča ma
terial za referendum. Ker 
pa je bila cesta slaba (sneg, 
poledica), sta morala pod 
Gregorjem iz avta in ga po
rivati. Porinila sta avto za 
pol metra . . počivala . . . 
pa spet porinila za pol me
tra. Med pooivaniem pa sta 
vsakokrat vzdihnila: 

— No. pa sva spet pol 
metra bliže referendumu! 

NOV ŽUPAN, 
NOVA KRAVATA 

Brežičana se pogovarja
ta o medobčinskih odnosih 
s sosedi v Spodnjem Po-
saviu. 

»Se ti ne zdi, Miha, da 
sedanji krški župan ne ka
že takih osvajalnih želja, 
kot jih ie gojil prejšnji?« 

»Po čemu pa sodiš, da je 
miroljubnejši?« se zanima 
Janez. 

»Kaj še nisi opazil, da 
nikoli ne (nosi kravate s 
tremi pikami?« 

NACELNIKOVA BUČKA 
»Načelniku za gospodar

stvo je treba zamenjati bu
čko, ker . . . (iz zapisnika 
s seje kolegija trebanjske 
občinske uprave). 

Brez strahu pred novim 
valom inkvizicije: šlo ie le 
za svetilko v načelnikov! 
sobi. 

MOLK IZ PRVE ROKE 
V Črnomlju sta se nekoč 

stepla direktor in njegov 
pomočnik. V kolektivu so 
stvar javnosti prikrivali, 
vseeno pa v mestu menda 
ni bilo človeka, ki ne bi 
zvedel za ta dogodek. 

Pa se srečata črnomal.j-
čan in njegov znanec iz 
zdravstvenega doma: 

— Res bi mi lahko pove
dal, kaj se pri vas dogaja. 
V gostilni sem moral izve
deti za škandal... 

— Veš, o tem je nevarno 
govoriti. Toda ali znaš mol
čati? 

— Znam! 
— Jaz tudi!!! 

RUSKI POSLANCI 
NA RIBNIŠKI SEJI 

Na zadnji seji občinske 
skupščine Ribnica ni bilo 
»župana« (bil je službeno 
odsoten), zato so izvolili 
nekega, ki bo vodil sejo. 
Izvoljeni je najprej pozdra
vil odbornike, potem goste, 
končno pa je nameraval 
pozdraviti še prisotne po
slance skupščine SRS. Pri 
tem se mu je jezik tako 
nesrečno zapletel, da je 
dejal: 

—  . . .  i n  k o n č n o  p o z d r a v 
ljenu tudi poslance SSSR. 

BIFE-DELIKATESA na Otočcu, ki so ga odprli tik pred novim letom, ie projekti
ral in zgradil SGP »PIONIR« iz Novega mesta. Še ena delovna zmaga »I IO-
NIRJA«, ki je v 20 letih zgradil po vsej Jugoslaviji več kot 24Q0 ob iektov visoke in 
nizke gradnje. 

NEONSKA ROKA NAD AVTOMOBILSKO CESTO 

Otočec se je povečal 
Reportažni zapis VHiovem bifeju na Otočcu in še nekaj podatkov o 

„stari" restavraciji za nameček 

Predpotopna 
pošast v Rinži 

O vodnih pošastih, ki 
se pojavljajo v raznih 
morjih, oceanih in jeze
rih, je bilo že zelo veli
ko napisanega. Nanjo pa 
ie -v naših krajih nale
tel kočevski ribič Han-
zi, ki dela na Rudniku. 
Ko sd je od prestanega 
strahu malo opomogel, 
ie svoje izjemno sreča
nje opisal: 

— Proti večeru je bi
lo in namakal sem tr
nek na samotnem kra
ju ob Rinži. Napenjal 
sem oči, da ne bi prezrl, 
če bi se zamašek kaj 
zganil ali celo potopil. 
Takrat pa kar nenado
ma vodai med zamaškoim 
in bregom vzvalovi in iz 
vode se pokaže ostudna 
temna glava z velikimi 
očmi! 

— Ste zbežali? 
— Nisem mogel, noge 

so mi bile od strahu pre-
mehke! 

— In pošast... ? 
— Počasi je dvigala 

glavo, odprla ostudni go
bec, da sem mislil: zdaj 
zdaj bo po meni, potem 
pa z nežnim glasom 
vprašala: »Hanzi, kaj 
me ne poznaš?«. 

Hanzi pa je seveda po
mislil na hudiča in zad
njo uro ter se tresel kot 
šiba. Pošast se je med
tem že nerodno skoba
cala na suho, se posta
vila pred Hanzijem na 
zadnje tace in si začela 
s prednjimi šapami tr
gati z glave kožo, si sne
la oči... 

. . .  i n  p r e d  r i b i č e m  
Hanzijem je stal njegov 
znanec Jože Turk, jugo
slovanski prvak v pod
vodnem ribolovu, ki je 
v Rinži v popolni pod
vodni opremi vadil za 
neko tekmovanje. 

JOŽEF PRINCESNIK 

Pod točko-razno 
Sivozeleni peugeot se ie 

trdo ustavil na bencinski 
črpalki na Otočcu. Izstopil 
je širokoplečat Italijan in 
pokazal na »super«. Med
tem ko ie avtomobil poži
ral v dolgih požirkih, se je 
Italijan razgledoval. Krka, 
grad na otoku, vsek, iz ka
terega priteče! iasfaltjn|i tirak, 
bežeč proti Zagrebu, nekaj 
dreves, pobočje, naselje... 
pravo naselje, napis RE
STAVRACIJA - BAR... po
gled na merilec bencina in 
zadaj bife. 

Peugeot se ie napil, Ita
lijanu pa se ni mudilo. Po
časi ie izvlekel denarnico, 
njegov pogled pa je spra
ševal. .. Seveda, na Otočcu 
ste. gospod signore! Bi ma
lo posedeli v restavraciji? 
Ste morda utrujeni in bi 
radi prespali? Kakopak, da 
ste utrujeni, saj ste že dva 
dni na poti. Posloven člo
vek. 

Hudobni 
pisalni 

strojček 
V novomeški občini so se 

osebni dogodki (dohodki) 
boli povečali kot sterilnost 
(storilnost). 

Lani so v Novem mestu 
odrli (odprli) več tirgovin. 

S problematiko ciganske 
ga vprašanja v novomeški 
občini se utvarja (ukvarja) 
posebna komisija. 

Center ima status pralne 
(pravne) osebe, nadloge 
(naloge) pa odpravlja (op 
ravlia cvet (svet) centra. 

Občinska zveza dela brej 
presednika .'(predsednika), 
ker mu je otekla (potekla 
mandatna šoba (doba). 

Na lodročnem (področ
nem) posvetu so obravna 
vali tudi strokovne šal< 
(šole). 

Nekatere osnovne šole s< 
uredile talko, da dobiva j ( 
revni učenci palice (mali 
ce) brezplačno. 

Mesto kulture je prav ta 
-ko važno kot drage (dru 
ge) službe. 

Na prireditvi ie bilo ve 
liko divjakov (dijakov) ne 
vomeških šol. 

Dolenjska založba se ji 
najprej porezala (poveza 
la) z Mladinsko knjigo, pc 
tem pa še z Obzorji. 

Vse to kaže, da je bil, 
•ustanovitev poslovalnici 
pogrebna (potrebna). 

Naslednie jutro ie go
spod signore rekel prija
zni natakarici »na v svide
nje« in se, brundajoč neko 
neapeljsko vižo, odpeljal 
proti Zagrebu. 

Otočec ga ie pridobil, 
brž ko sta se zagledala. 
In Otočec še pridobiva in 
bo pridobival. Italijane, 
Francoze, Nemce, Avstrij
ce, Cehe, Madžare... Vsaj 
za en dan, vsaj za eno no^,. 
Ker ie Otočec! 

Tisti, ki so videli le RE
STAVRACIJO - BAR, osu
pnejo: »Ja, od kdaj pa mo
teli pa bife pod črpalko 
pa... Nič čudnega: oboje 
ie nastalo lani, kar so oel-
prli bife. ie komaj še lani. 

Iz restavracije so moteli 
prav lepo videti. Sedem jih 
je. Zdi se, da na rahlem 
pobočju, olbrobljenim z dre>* 
viem, kar tekmuieic), kate
ri bo za streho višji. Kot 
družina so, kot sedmero 
krepkih sinov. Lahko si 
mislimo, kako pusto bi bilo 
brez njih. 

Ugodna lega! so menili 
arhitekti. Ugodna lega! so 
ponovili izvaialci del. Za
res idealna lega! pravijo 
vsi. ki so v motelih preno
čili. 

Motele ie v 60 dneh zgra
dilo novomeško SGP Pio
nir. Imaio 48 ležišč oziro
ma 24 sob s po dvema pos
teljama. V vsaki sobi ie 

Volieni možie sediio na 
pomembni seji. Najvpliv
nejši razlaga: 

— Danes sprejemamo 
PREDPIS, ki ga bomo mo
rali spoštovati vsi! PRED
PIS pomenii red, odprav-
lia samovolio in nihče si 
nato ne bo več po svoje 
kroiil pravice! 

Vsi pritrjujejo in vsi se 
striniaio s tem, da ie treba 
PREDPIS dosledno spošto-

kopalnica. Zares udobje za 
počitek! 

Tisti, ki za nekaj minut 
postanejo na črpalki, lahko 
skočijo v bife. To je sodo
bna okrepčevalnica z eks
presno postrežbo piiač in 
iedi. Bife ima 32 sedežev 
in stojišča. 

Moteli in bife staneio o 
koli 200 miliionov Sdin. 

Novi obiekti na Otočcu 
so magneti za turiste, člo
vek ne more kar tako mi
mo, da ne bi vsa> iz rado 
vednosti kai popil ali po 
iedel. Iz dneva v dan se \ 
restavraciji in bifeju in mo
telih vrste domači in tuji 
poslovni in . . . drugi lju
dje. Turisti. 

Hočeš - nočeš, Otočec se 
te oklene! 

»Lani smo imeli za 46£ 
miliionov Sdin prometa al 
za več kot 50 odstotkov kol 
predlanskim, vendar brei 
prometa novomeške ribje 
restavracije,« je povedal Ji 
rektor hotela Grad Otočee 
tovariš Jože Lampret. Po 
vedal ie, da so imeli lani 
za 66 odstotkov več doma
čih in za 19 odstotkov več 
tuiih nočitev kot predlans
kim, medtem, ko se ie za
sedenost hotelskih in dru
gih prostorov povečala za 
dober odstotek. 

Pa letos? Ime Otočec ni 
tuje svetu, zatorej . . . 

IVAN ZORAN 

Zdravilna metla 

TEGA PA NE! 
Na seji pripravljalne

ga odbora za organiza-
oijo šahovskega prven
stva v Čateških Toplicah 
se niso mogli zediniti 
za predsednika propa
gandne komisije. Ko so 
predlagali Maksa Tejpliš-
ka, (turističnega delav
ca in uradnega likvida
torja propadlih podje-
tii), se ie nekdo brž 
oglasil: »Njega pa raje 
nikar, bomo šli prehitro 
v konkurz! 

Do reorganizacije so bili 
lepi časi. Nato so se začeli 
posveti in potovanja nanje, 
za potne stroške pa ie bil 
kar mimogrede porabljen 
milijon. 

Zakort je nato pospešil 
uro odle>oitve. »Boje bo, da 
se prikl jučimo več jemu cen
tru. kot da si trije majhni 
podamo re>ke! Tako bo lo 
večje plače in prepira ne 
bo v hiši.« so ugibali v ko
lektivu in vsi ko eden gla
sovali za združitev z veli
kim zelravstvenim centrom. 

Nato se ie začela reor
ganizacija: naiprei množi
čne odpovedi, nato pa ko
misijski sprejem na delov
na mesta, ki so še ostala. 
Izobrazba ie bila pogoi in 
mnogi ga žal niso izpolnje
vali. Najteže je bilo hranil
cem družin in tistim, ki sta 
jim manjkali še leto ali dve 
do pokojnine. 

Nova metla pa ie teme
ljito in hitro opravila svoi 
pe>sel. še celo upanje na vi
soke plače se bo izpolnilo, 
čeravno na račun zmanj
šanja zaposlenih. Sicer pa: 
sai so vsi sami glasovali za 

to. čeprav so malce prepo
zno doumeli namen, pomen 
in vsebino referenduma. . 

JOSIPINA BREŽIŠKA 

62% 
OBRESTI VAM 
NA NAVADNE 
VLOGE DAJE 

samo 
DOLENJSKA 

BANKA IN 
HRANILNICA 

Take želje naj 
pošljejo pismeno... 

»Urediti moramo mrliš
ko službo Treba je tudi ra
zumeti, da ne more vsake
mu na pogrebu igrati god
ba na stroške občinskega 
odbora ZZB. Eni se nam
reč pritožujejo, češ zakaj 
pa njemu ni igrala god
ba.« (Z letošnje konference 
SZDL v Trebnjem). 

Kar namesto krajevne or-
ganizaoije se obvezujemo, 
da bo v prihodnje vsaka 
taka želja gotovo uslišana. 

Resnična zgodba 
z naših njiv 

Franceli se ga je tako 
nalezel, da ni več elobro ob
vladal vožnje s ^kolesom. 
Zaneslo ga je s ceste in 
zvrnil se ie na njivo, kier 
ie rasel krompir. Njegov 
priiateli Janez ie nekako 
takrat prišel mimo in pre
senečen vprašal: 

— Ja Franceli, kaj pa de
laš? 

— I kai, koloraelske hro
šče iščem! 

vati. Ko ie glavnina dnev
nega reda mimo in PRED
PIS sprejet, se tovariši 
sproščeno ustavijo pri toč
ki razno. Tu pa najvpliv
nejši med njimi, ki je prej 
tako vneto poudarjal spo
štovanje predpisa, interve
nira za >.nepomembno« odo
britev mimo predpisa. Saj 
gre vendar za izjemen pri
mer. za človeka, ki ie še 
celo zaslužil, da bi mu po
gledali skozi prste... 

— No. seveda smo zato, 
sai gre za iziemen primer, 
sklenejo predstavniki in 
brez elolgoveznih razprav
ljanj rešijo tudi to zadevo 
pod točko razno. 

JOSIPINA BREŽIŠKA 

Pozabljena karta 
V Krškem so 24. januar

ja sprejemali urbanistični 
program občine. Da bi ime
li »odborniki nazorne j šo 
predstavo o njem, so raz
obesili po steni veliko raz
nih kart. 

»Na eno ste pa pozabi
li,« je novinar Dela med 
odmorom opomnil inšpek
torja žiganteia. 

»Na katero pa?« 
»Na ikarto zdravstvenih 

regij,« je odgovoril sobe-
sednik. 

Kot smo z anketo ugotovi
li. ie mnogo ljubkih tova-
rišic nocoj ostalo doma, 
ker nimajo »ustrezne toa
lete«. Za prihodnji novi
narski ples bomo odprli 
modni atelje — cena oble
ke bo vračunana v vstop
nini! 



Najkvalitetnejša moška, ženska in otroška 
konfekcija v modernih desenih in krojih 

MALI OGLAS 
v našem listu 

zanesljiv uspeti! 

tovarna pletenin tasica 

LJUBLJANA - GAMELJNE 
ženske, moške in otroške pletenine 

O 

Prva Jugoslovanska specializira-
2 jjšca I na tovarna damskih nedrčkov, 

pasov, korzetov in steznikov 

Kupujte 
kvalitetno, 
poceni 
ID novo 
v prodajalnah 
NOVOTEHNE 
v Krškem, 
Metliki, 
Novem mestu 
in Trebnjem 

NOVOTEHNA 
Novo mesto 

•Floid 
m ̂ v ^ y-^trk ' vodica pred britjem 

- vodica po liritju 

- kolonjska voda 

- lak za lase 

^KRKA TOVARNA ZDRAVIL 

BRIGITTE 
BARDOT 

rdečila za ustnice 

laki za lase 
NOVO 
tiase traitante 
tirillant cinema 
odstranjevalec laka j... 

'~rw-

• „!! T® 
* b|!«W P'»«"«ne 

• lein " »"»o le.na galanterlia 
* '«an les 

KOPITARNA 
S E V N I C A  

tovarna 
kopit in pet 
ustanovljena 1086 

žensko, moško In otroško spodnje 
perilo Iz slntetlke In bombaža - Izdelki 
Iz tielancie - čipkasto blago - perlon 

za moške srajce In diolen zavese 

BETI - Metlika 

Postanite tudi vi redni oliisicovaleG OTOČCA! 

HOTEL 
restavracija 

bife 
d e l i k a t e s a  

IVIOTEL 
C a m p i n g 

b a r  

DOLENJSKI LIST 
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konfe
rence SZDL Brežice, Crnomcli, Koče\"je, Krško, 
Metliika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Treb-
nie. 

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR; Tone Gos-
mik (glavni in odgo\wni urednik), Ria Bačer, 
Miloš Jakopec, Marjan Legan, Jože Prime, Jo
žica Tc(ppey in Ivan Zoran. Tehnični urednik: 
Marjan Moškon. 

IZHAJA; vsak četrtek — Posamezna števil
ka 70 par (70 starih din) — Letna ijiaročnina 
32 novih dinarjev (3200 S diin). ' 

NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Nove 
mesto, Glavni trg 3, poštni predal 33 — Telefor 

(068)-21-227. 
Tisk; tiskarna »KNJIGOTISK« Novo mesto 


